
Inhoud 

Hou voor ogen: doel is dat het een leuk, menselijk blad is om te lezen. Echt een 

magazine, met meerdere journalistieke genres, mooi beeld (cruciaal) en verhalen van 

gewone mensen. Geen partijpropaganda en alleen maar PvdA’ers aan het woord. Na 

het lezen moeten mensen denken: leuk blaadje, wel sympathiek dat de PvdA zoiets 

maakt. Door de verhalen die je vertelt, en door bijvoorbeeld het interview en de 

blokjes ’standpunt’ snappen de mensen alsnog heel goed waar de PvdA voor staat. 

 

Toon 

We proberen als PvdA altijd te vertellen over het waarom. Niet over het hoe en wat. 

Want het gaat mensen bijvoorbeeld niet om wetartikel 18, maar juist om fijn 

samenleven, een betaalbare woning.  

 

Fotografie 

Bepaalt of een blad lekker leest en er goed uitziet, of niet. Besteed hier dus aandacht 

aan en zorg voor goede kwaliteit. Zorg altijd dat je de fotograaf vermeldt, en dat je de 

foto’s ook mag gebruiken. Niets zo vervelend als claims achteraf, dat gebeurt best 

vaak en is een duur grapje. 

 

Hoe het werkt 

Er zijn acht pagina’s. Per pagina kun je kiezen uit verschillend opgemaakte pagina’s, 

zogenoemde templates. Ik omschrijf ze hier, onderaan de pagina zie je hoeveel 

woorden je per pagina mag gebruiken, en het formaat van de afbeelding. Het aantal 

woorden is een (goede) schatting, als je straks gaat invullen zie je vanzelf wanneer 

iets niet past. De volgorde van de pagina’s staat niet vast. Je kunt zelf kiezen met 

welke templates je de pagina’s vult.  

 

Voorpagina:  

1 keus, maak een paar koppen die passen op de plaats, en gebruik een mooie foto. 

Vermijd daar rode jassen, maar kies bijvoorbeeld voor de lijsttrekker op een 

authentieke locatie die iedereen kent, met mooie diepte. Of voor een groep mensen, 

een mooie foto van het coverinterview, etc. Kijk gerust ter inspiratie via google naar 

mooie covers. 

 

Binnenkomer 

De binnenkomer kan met een staande foto of met een liggende foto.  

Hier kun je  een mooi persoonlijk verhaal optekenen, van iemand die strijdt voor 

mooie idealen. Een vrijwilligster in een verpleeghuis, een manusje van alle sop de 

voetbalclub, etc. Hoeft niet perse een PvdA’er te zijn. Kan heel goed als full quote, 

maar je kunt het ook in de vorm van een interview doen. 

Fotopagina 

op de fotopagina breng je een onderwerp in beeld met mooie foto’s. Bijvoorbeeld de 

schoonheid van een bepaald gebied, diversiteit van de gemeente, of illustreer de 



problemen (voedselbank), verschillende mensen van de lijst die in een paar 

steekwoorden iets vertellen over zichzelf in onderschrift, etc. 

Achtergrondverhaal/reportage  

Reportage over een onderwerp of persoon die met bepaald belangrijk onderwerp te 

maken heeft. Denk aan een reportage uit ene verpleeghuis, een persoonlijk relaas 

van iemand die langs een drukke weg woont, iemand die dankzij de gemeente weer 

aan het werk is (of juist niet), of loop een dag mee met de vrijwilligers. Alleen al door 

deze verhalen op te tekenen geef je aan wat de PvdA belangrijk vindt, zonder dat je 

dat heel expliciet hoeft te benoemen. 

Er is ook een template voor een reportage met een extra blokje voor je standpunt. 

 

Interview 

Boeiend gesprek of interview. Zoek gerust bijzondere invalshoek, zoals 'in gesprek 

met inwoner.’ Of met een wethouder. Maak het dan wel een leuk, persoonlijk verhaal. 

Over plannen, resultaten, waar PvdA voor staat. Ook met een blokje,  persoonlijk 

tintje: hobby’s etc. Moet niet een te standaard promopraatje worden. Je kunt bijv. 

afsluiten met link naar website of verkiezingsprogramma. 

 

 

 

 

 

 

  



Inhoudsopgave met details 
 

Pagina Beeld Aantal woorden 

Voorpagina 216 mm x 240 mm n.v.t. 

Binnenkomer 
staande foto 

215 x 275 mm Inleiding:40 woorden 
Tekst: 240 woorden 
 
 

Fotopagina 175 x 180 mm 
115 x 180 mm 
60 x 40 mm (2 x) 
90 x 60 mm (2 x) 

n.v.t. 

Binnenkomer 
liggende foto 

215 x 150 mm Inleiding: 40 woorden 
Tekst: 270 woorden 

Interview pagina 
4 

n.v.t. Inleiding: 35 woorden 
Blok: 240 woorden 
Tekst: 315 woorden 
 

Achtergrondverh
aal/reportage met 
blokje standpunt 

120 x 70 mm Inleiding: 14 woorden 
Tekst: 350 woorden 
Blokje: 40 woorden 

Achtergrondverh
aal/reportage 

120 x 70 mm Inleiding: 14 woorden 
Tekst: 420 woorden 

Interviewpagina 150 x 132 mm Paspoort: 80 
woorden 
Tekst: 460 woorden 

Achtergrondverh
aal/reportage, 
grote foto 

200 x 120 mm Inleiding: 18 woorden 
Tekst: 310 woorden 

Achter pagina 
met afbeelding en 
tekst 

215 mm x 120 mm Intro 25 woorden 
Tekst 350 woorden 

Achter pagina 
met afbeelding 

215 x 250 mm n.v.t. 

 

 

 

 

 

 


